
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bestyrelsens beretning for 2019 

 

Velkommen alle jer der har fundet tid til fællesskabet og har lyst til 
at deltage på klubbens årlige generalforsamling her i januar måned.  
Den slags forsamling som det er, kan være kedelig, jeg håber at I 
alle alligevel får en udbytterig dag. 
 
Klubben startede i efteråret 1940 og bliver her i efteråret 80 år.  
Der er et langt klubliv at se tilbage på, med de udfordringer det 
dengang var, ikke mindst at klubben startede i et krigsår. Sejlads 
blev folkeeje og ungdommen fik mulighed for sejlads. 
Optimistjollens udvikling skabte grundlag for fremtidens sejlere.  
 

Gennem årene dækkede kontingenterne mest de admistrative 
opgaver, og medlemmerne købte selv båd og grej. Udviklingen blev 
skabt ved de overskud som blev samlet op, og hvis det ikke var 
nok, skulle generalforsamlinger tage stilling til prisstigninger for at 
få økonomien til at hænge sammen. 
I de senere år er det blevet mere og mere anvendt at søge midler 
bl.a. gennem sponsorer og fonde, at erhverve og drive klubbens 
indkøbte forskelligartede både til gavn for alle aldre af medlemmer. 
Klubudviklingen er derfor afhængig af andre indtægter end de 
beløb som klubmedlemmerne bidrager med. Målsætningen er at 
alle udvalg søger midler eksternt.  

Det er ikke lykkedes at få sammensat et direkte udvalg til denne 
opgave endnu. Jeg håber det lykkes i fremtiden. 
 
 
 



Tilbageblik på året 2019 som er slut. 
Året startede stærkt, klubbens nominering og slutrunden i Boksen i 
Herning for at vinde Danskernes Idrætspris for 2018 var en 
succesfuld oplevelse for Thurø Sejlklub. 
Vi kan stadig være stolte af nomineringen, klubbens udvalg 
fortsætter det gode arbejde til glæde for os alle. 
Hvad arbejdes der videre med: 
 
Klubudviklingsaften for alle: 
Med temaet og omdrejningspunktet for fremtidens sejlklub med 
Livskvalitet i Thurø Sejlklub, kunne alle medlemmer der havde lyst 
til deltage, få en hyggelig fællesaften i klubbens ånd. Adam Blicher 
førte os igennem aftenens program. Der var deltagere i alle aldre, 
både fra bestyrelsen, udvalgene og interesserede medlemmer. 
Med sit oplæg, krydret med kraftigt tilskud af bespisning og friske 
klubmedlemmer lover det godt for klubbens udvikling. 
Her er fremtidsideerne/forslag fra aftenen, der var ikke indlagt 
begrænsninger, f.eks.: 
Vinterbadning, svømning og sauna 
Flydende klubhus 
Udendørs træningsredskaber 
Junior og ungdomsrum 

Påskønnelse af det frivillige arbejde 
Flere Vinteraktiviteter 
En ansat fundraiser 
Sydfyns kraftcenter igangsat med Sejlsport Sydfyn 
Delebåde 
Rekruttering af medlemmer til opgaver 
Købe Kidholm 
Og ikke mindst en rulletrappe 
 
Det er bestyrelsens agt også i 2020 at have en klubudviklingsaften, 
Denne aften får bestyrelsen godt indblik i hvad der rører sig blandt 

medlemmerne, og kan agere i forhold hertil. 
Klubbens korte vision er livskvalitet gennem fællesskab og denne 
opgave ligger bestyrelsen meget på sinde, derfor er der også taget 
initiativ til at der fremover fra 2020 afsættes penge af til det gode 
projekt i Initiativpuljen.  
 



Baggrunden orienterer Jesper Henriksen om: 
 

Initiativpuljen til udvikling for: 

At skabe Livskvalitet gennem fællesskab i Thurø 
Sejlklub 

 

Thurø Sejlklub opretter en initiativpulje, som har til formål;  

At fremme nye initiativer til at skabe livskvalitet gennem fællesskab i Thurø Sejlklub. 

Initiativpuljen er sat i verden for at skabe nye ideer/projekter som bidrager til livskvalitet for 

TSK. Hvor medlemmer eller enkelte personer eller grupper af medlemmer, kan få et 

økonomisk tilskud og sparring til  at sætte skub et eller flere projekter som de mener vil 

være værdiskabende for klubben.  

Bestyrelsen modtager og behandler ansøgningen på bestyrelsesmødet. 

Inden for den givende beløbsramme på 25.000, gældende for 2020 kan flere initiativer 

støttes.  

Ansøgningen sendes til næstformanden på naestformand@thuroesejlklub.dk 

•  Initiativer som modtager støtte skal fortælle nærmere omkring initiativet(er)  i 

Gambøt posten/hjemmesiden 

•  Bestyrelsen understøtter initiativet(er) og projektet(er), med intern viden og 

erfaringer, eller fra eksterne netværk. 

•  Hvert år vurderes i forbindelse med bestyrelsens og udvalgenes 

budgetmødet, om der skal budgetteres et beløb og beløbets størrelse for det kommende 

år. 
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Parkeringsmulighederne: 
På sidste generalforsamling var det bestyrelsens opfattelse, at vi 
var godt på vej med udvidelse med parkeringsmuligheder for 
klubbens medlemmer, ved at købe 1 til 2 grunde på den planlagte 
udstykning på Gambøtvej. Bestyrelsen kom dog alle på andre 
tanker, da sælger af grundene solgte arealet, - som vi kunne 
etablere parkering på jfr.. Lokalplan 632, - hen over hovedet for os. 
Vi kunne fremskaffe kapitalen til købet bl.a. gennem et 
garantitilsagn på kr. 2.500.000 fra Svendborg Kommune, men 
sagen skulle over en ekstraordinær generalforsamling.  
Det ville sælger ikke vente på. 
Vejen/indkørslen med asfalt til det udstykkede område er nu 
etableret, og det giver fremover forringelse af de fremtidige 
parkeringsmuligheder ved Gambøtvej. 
Bestyrelsen skal se på de fremtidige parkeringsmuligheder, her når 
sæsonen 2020 starter, problemet vil være stort når vi har 
klubarrangementer. 
 
Vi vil derfor anmode om, at mange flere benytter sig af et andet 
transportmiddel end en bil når det er muligt.  Vi kan ikke tilbyde 

flere pladser, så cykelparkering må blive den nye Trend. 
 
Husk at benytte cykelparkeringsområdet oven for bakken, og evt. 
et fremtidigt cykelparkeringsområde ved Havnen.  Flere gange har 
jeg i de sidste par år, anmodet klubmedlemmer om ikke at parkere 
cykler omkring rækværket der omgiver Egely. Det har ikke haft den 
store effekt, og det vil der blive taget hånd om i 2020.  Bestyrelsen 
vil holde jer underrettet. 
 
I øvrigt vil der i forbindelse med udstykningen fra ca. 1. februar til 
5. april være meget begrænset kørselsmulighed på Gambøtvej, da 

der skal nedlægges nye kloak og spildevandsrør. 
 
 
Standerhejsningen den 27. april -med ændret dato i forhold til 
tidligere år på en søndag, blev i 2019 en lørdag, ændringen forløb 



uden frafald af medlemmerne, vi kan se på dagens forløb, at gode 
aktiviteter er medvirken til den store tilslutning. 
 
Byens borgmester Bo Hansen fandt igen mulighed for at være 
tilstede, desværre havde Christian Lerche fra Dansk Sejlunion 
meldt afbud. 
 
En indlagt konkurrence i J-70 hvor bådene blev præsenteret også 
for gæsterne var et friskt pust i dagens program. 
 
Ungdommens ihærdige arbejde med at klargøre bådene gav også 
en Pointe til fællesskabet.  
 
På dagen blev klubben udnævnt til sportsklub, primært på grundlag 
af klubbens udviklingskoncept. 
En TSK aftale om Sportsklub blev underskrevet, skete i samarbejde 
med Dansk Sejlunion. Nicolas Brandt Hansen fra Dansk Sejlunion 
holdt en kort tale omkring samarbejdet og hvad det betyder for den 
fremtidige udvikling af Thurø Sejlklub 
 
Klipning af skrænter 
En kreds af seniorer har skalperet vores skrænter neden for Egely 

mod Havnearealet, det virkede voldsomt da det var udført, men 
mange er glade for, nu at kunne se ned over området når vi står 
omkring Egely. Jeg kan ikke huske der før har været gået så hårdt 
til klipning,  
 
Slæbestedet ved fiskehytterne. 
ejer af stedet er Svendborg Kommune, med vedligeholdelse af 
Slæbestedet er en fællesopgave med de andre broer, og 
slæbestedet kan benyttes af de lokale i tilknytning til området, 
andre må betale for optagning- og isætning. Der er opsparet et 
mindre beløb som vi i fællesskab med de andre aktører, anvender 

til vedligeholdelse af stedet. 
 
 
Vore andre lokale sejlklubber/samarbejdspartnere 
Svendborg Amatør Sejlklub har fået nyt klubhus der blev indviet 
lørdag den 29. juni og vores næstformand Jesper Henriksen deltog 



på klubbens vegne. Et stort tillykke til klubben med de nye 
rammer. 
 
Dansk Sejlunion 
Generalforsamlingen i 2019 blev afholdt uden de store sværdslag. 
Unionen har stadig udfordringer økonomisk på indtægtssiden, da 
TORM efter mange år med sponsormidler er under afvikling med 
samarbejdet. Nedlæggelse af kredsene er også under debat. 
Der er indkaldt til møder i hele landet til drøftelse blandt klubberne 
for evt. nedlæggelse af kredsene det er den 30.1 
DS- generalforsamling afholdes den 21. marts i år i Odense, så der 
bliver ikke så langt at køre. 
 
Danmarks Museum for Lystsejlads 
Vi må konstatere at Svendborg kommune ikke har den store pung 
fremme for fremadrettet at yde tilskud til driften af museet. Der 
bliver udfordringer de næste år. Det vil være kedeligt hvis museet 
flytter til en anden by, vi får se hvad der sker. 
 
 
Aktiviteter fra Svendborg kommune 
Svendborg kommune har igangsat et tiltag med titlen: 

Bevæg dig for livet for at få flere i alle aldre til at dyrke idræt under 
en eller anden form. 
På Thurø har det betydet at nogle borgere har igangsat et projekt 
Thurø Fitness.  Hvis klubben finder det interessant, vil vi deltage 
Det vil foregå i Thurø-Hallen. 
 
Klubbens Udvalg med beretning fra årsmøderne  
I 2019 er beskrevet i det udsendte blad nr. 1 som skulle være 
fremsendt samt liggende på klubbens hjemmeside. 
Jeg vil knytte bemærkninger til årsberetningerne: 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
J-70 udvalget 
Klubbens gode tilbud til alle klubmedlemmer såvel gl. som nye 
medlemmer er tilbuddet nu at kunne sejle i en toptunet 
fremtidssikret kapsejladsbåd. 
Der sker meget i dette udvalg og mange medlemmer har prøvet at 
være i båden som giver stor sejlerglæde. 
Det var en stor satsning for klubben. J-70 udvalget arbejder stadig 
ihærdigt gennem den bådtype at fremme sejlsporten, til gavn for 
alle. 
 
Under regnskabet vil formanden for J-70 udvalget Henrik Buchwald 
give en kort orientering omkring arbejdet i udvalget og økonomien 
bag. 
 
Soling udvalget: 
Solingerne som har været det tidligere tilbud til sejlerne er begyndt 
at blive udfaset, bådene har været benyttet de seneste par år bl.a. 
af Pigeafdelingen, Sejl-og Studer og Sejlerskolen.  På årsmødet i 
efteråret 2019, kunne formanden for udvalget Peter Hübner 

konstatere, bl.a. at vedligeholdelse og brug af bådene i den 
kommende sæson 2020, nok ville blive i mindre målestok. Der blev 
truffet en hurtig beslutning, afdelingen nedlægges. De sidste 2 
både bliver i 2020 trukket på land, og kørt i hal så de ikke fylder på 
pladsen. 
Der er indledt salgsarbejde. Organisatorisk/økonomisk vil bådene 
være underlagt J-70 udvalget til de er solgt. 
Jeg var selv med til at starte udvalget op og købet af bådene 
tilbage i 1997 af Oure, en dristig fremsynet beslutning blev taget, 
som klubben kan være glade for.   
Bådene har virkelig skabt værdi for klubben i over 20 år. 

Som H.C. Andersens eventyr, den grimme ælling der blev til en 
svane, nok ikke så meget selve båden som udviklingen med Soling 
afdelingen. 
 
Broudvalget: 



Vore broer er for år tilbage fornyet, men spunsvæggen ved 
mastekranen er meget gammel og er i forfald. Broafdelingen vil 
derfor anbefale og indstiller til at der her sker fornyelse. Projektet 
på kr. 600.000 for ny spunsvæg er med i budget for 2020. Udvalget 
er i gang, og har du lyst til at arbejde med at skaffe midler gennem 
fonde kan der rettes henvendelse til Broudvalget. 
I løbet af få år vil der også være behov for reparation af 
stensætningen mod optimisthavnen. 
Mastekranen fik sin debut i 2019, mange sejlere var nervøse for 
udstyret i mastetoppen, men det er gået over alt forventning og 
alle er glade for investeringen. 
Broudvalget har arbejdet på en ændring/tilføjelse af 
Broreglementet § 12, som skal endelig godkendes af bestyrelsen og 
lægges herefter på hjemmesiden. 
 
Saunaudvalg: 
På generalforsamlingen i 2019 var der et oplæg til etablering af et 
saunaudvalg, der var ingen bemærkninger til forslaget. Det blev set 
som en fornyelse, tiltag og et nyt aktivt for Sejlklubben. Udover at 
det var et tiltag var det også en mulighed for at øge medlemmets 
generelle sundhed og velvære, et nyt element i klubbens vision 
livskvalitet gennem fællesskab. 

Udvalget har arbejdet videre med projektet gennem det seneste år, 
og vi vender tilbage til dette punkt under indkomne forslag. 
 
Sejl og studer 
Stadig gang i fællessejladser mellem de studerende i Svendborg, i 
2019 tog afdelingen sig af det fælles kommunale arrangement 
Spult 2019. Klubben fik en plads ved havnebassinet og kunne 
præsentere vore J-70er og sejle med borgerne i Svendborg 
 
Kommunikationsudvalget: 
Som er blad og IT 

Udvalget er stadig behjælpeligt med at afholde kurser, så alle kan 
blive rutineret med at indlægge og præsentere stof på klubbens 
hjemmeside.  
Udvalget vil gerne holde siden ajour med aktuelt stof, med 
interesse for vore medlemmer. En opsang i den anledning, 



Aktivitetskalenderen og indlæg hertil, bør vi blive bedre til i 2020, 
det er hermed en opfordring til alle udvalg. 
Brugen af Facebook skiller nok medlemmer, det er aldersbestemt, 
men husk Facebook brugere, at det, der har interesse for alle 
medlemmer, finder vej til Gambøtposten eller hjemmesiden. 
 
Kapsejladsudvalget: 
Årets mandagssejladser, og distancesejladsen Øhavet Rundt er med 
ca. samme antal både som de seneste år.  
Klubben har 50-års jubilæum med afholdelse af kapsejladsen 
Øhavet Rundt. Udvalget arbejder og vil forsøge at for at gøre 
arrangementet endnu festligere med tallet 50 som gennemgående 
tema i arrangementet. 
Har du ideer til inspiration for udvalget giv det videre, udvalget skal 
her i februar starte op med planlægningen. Bestyrelsen håber at så 
mange som muligt vil tage del i jubilæet og ikke mindst deltage 
aktivt i sejladsen, som får starter for turbåde uden målerbrev. 
I de bedste år for sejladsen deltog over 200 både, det bliver 
spændende om vi kan nå det i 2020. 
 
Pigesejlerne: 
Vi har stadig en flot skare af piger som sejler om onsdagen. 

Det er en stor hjælp at private bådejere vil lægge båd til og disse 
både danner grundstammen sammen med klubbådene for 
deltagelse på vandet. Som jeg hører det, er der flere og flere af de 
yngre piger der er blevet begejstret for at sejle J-70 bådene, og det 
er bl.a. årsagen til at brugen af de gl. solinger slutter. Med det 
antal der sejler vil der stadig være et behov for supplerende hjælp 
fra de private bådejere. Tak for jeres hjælp til klubben på denne 
måde. 
 
Sejlerskolen: 
Sejlerskoleudvalget har påtaget sig opgaven med gennemførelse af 

en række maritime kurser, til gavn for alle klubmedlemmer. 
Desværre blev enkelte kurser aflyst på grund af for ringe 
tilslutning, det kan vi kun være kede af, men håber at udvalget 
igen i 2020 vil tage initiativer til nye arrangementer til gavn for 
vore medlemmer. 



Sejlerskolen har også den opgave at passe og pleje vor 806-er til 
brug for sejlerskoleeleverne, her har der været behov for fornyelser 
i årets løb.  Vi kan stadig glæde os over at der er behov for at nye 
medlemmer kan få uddannelsen i sejlerskolen, og der blandt 
klubbens medlemmer er et antal som vil påtage sig arbejdet. 
 
 
Hus- og pladsudvalget: 
Hvis fornemste arbejde er at vedligeholde, forny og udskifte efter 
behov, samt rengøring ved klubbens huse, det er ikke just 
aktiviteter men fast arbejde. Det gør udvalget fortrinligt, startende 
her med morgenbord. 
Af større fornyelser kan nævnes klubbens investering i et nyt 
solcelleanlæg, måske hjælper det her i disse klimadebattider med 
en mikroskopisk procent andel for at nå FN´s verdensmål.   
Andre opgaver malet indvendig Egely og opsat nyt lydanlæg i 
forbindelse med projektoren (skete i forbindelse med Danskernes 
Idrætspris). 
Udlån af Egely er også under udvalgets opgaver. 
Her sidst på året er der opsat skillerum i baderummene, så nu er 
der lidt mere privatfred uden bruseren. Det har for nogle 
medlemmers vedkommende været et ønske fra husets opførelse i 

1998. Nogle opgaver tager lidt længere tid må vi konstatere. 
 
For at holde alle klubbens land og vand-arealer både pæne og 
nydelige, udfører Seniorudvalget, som nu er på over 20 
medlemmer, et godt stykke arbejde gennem sæsonen til gavn for 
os alle som færdes omkring klubben, senest med beskæring af 
skrænterne. 
 
Handicapafdelingen: 
Udfordringen i denne afdeling er, at et vist antal medhjælpere 
blandt klubbens medlemmer skal være til stede hver gang der er 

sejladsdag, det er lykkedes fint. Vi vil gerne have flere sejlere til 
denne afdeling til de både klubben har, så du må gerne udbrede 
kendskabet omkring sejlads for handicappede så vi kan få flere ud 
at sejle med de muligheder klubben kan tilbyde. 
 
Ungdomsafdelingen 



har om noget talt om livskvalitet og fællesskab i årsberetningen, 
det er godt at høre. Ungdommen støjer, larmer og fylder meget, 
det har ungdommen altid gjort, plads kan de ikke få nok af. 
Det har altid været dyrt at drive en optimistafdeling, og den form 
for underskudsgaranti som har ligget i årenes budgetter og 
efterfølgende regnskaber, har det været nødvendigt at gøre brug 
af. 
 
For at fastholde og hjælpe det nuværende formandskab i 
afdelingen, har jeg på bestyrelsens vegne anlagt det standpunkt, at 
der skal være en fremtidig ramme for ungdomsafdelingens drift, 
således at der fra året 2020 overføres midler fra hovedkassen til 
afdelingen i størrelsesorden kr. 40.000,-, på grundlag af de 
nuværende aktiviteter, således at økonomistyringen skal holdes 
indenfor dette beløb. Ungdomsafdelingen har mange gl. optimist-
joller, og der er behov for fornyelse, Afdelingen arbejder på at der 
skaffes fondsmidler eller sponsorater til projekter med nye 
både/joller. Formandskabet er fuldt ud klar over udfordringen vedr. 
sejlmateriellet. 
 
Hvad sker på det Talentfyldte plan: 
Udvikle sejlere fra krabbe, til optimister, til joller/storjoller, til j-70 

eller en turbåd. 
Sørge for at afdelingen lever op til at vi er en Kapsejladsklub jvfr. 
Vedtægterne 

- At afdelingen gennem bestyrelsens klubudviklingsarbejde har 
fastsat en sportslig strategi med udvikling og focus på 
ungdomsarbejdet, er pt. opfyldt med 50% 

- At klubben er tilknyttet til Svendborg Talentcenter 
- At klubben arbejder med Dansk Sejlunion Sportsklub koncept 
- Klubbens store skare af trænere arbejder ihærdigt for 

sejlsportslige resultater 
- Klubben har diplom på ungdomsvenlig sejlklub udstedt af DS 

- At vore omgivelser ser meget positivt på klubbens udvikling og 
ungdomsarbejdet i særdeleshed 

 
Inden for den økonomiske ramme med de midler der stilles til 
rådighed i ungdomsarbejdet, er der behov for tilknyttet trænere for 
at få styrket og udviklet den unge sejler m/k.  



 
Det skal understreges at tallet indeholdt i budget 2020 ikke er 
statisk men kan udvikles sig i begge retninger. 
 
 
Aftenspisning: 
De medlemmer som står for torsdags spisearrangementer i 
vintersæsonen, har vind i sejlene, når prisen og maden er rigtig 
spændende,  bliver der hurtigt udsolgt, så hvis du vil deltage skal 
du ikke vente for længe med at tilmelde dig. Det er en stor succes. 
 
 
Sejlsport-Sydfyn og storjoller 
Her i efteråret har Thurø Sejlklub taget initiativ til et fællesskab for 
kapsejlads og ungdomssejlads i området. 
Sammenholdet Sejlsport-Sydfyn er kommet godt fra start, og det 
bliver spændende hvad deltagerne fra klubberne kan smede 
sammen og give mere aktivitet omkring Svendborgsund. 
Mette Christoffersen er repræsentant for klubben. 
 
Andre lokale udvalg vi tager del i 
Ib Oldrup – i bestyrelsen for Sport og Idræt i Svendborg 

Jesper Henriksen – i bestyrelsen for Eliterådet for TSK (Team 
danmark kommune) 
 
Ny aftale for klubben 
Indgået en samarbejdsaftale med Falck alarm, således at de 
medlemmer og andre der køber et alarmsystem på Thurø, har vi 
fået et sponseret beløb, der beløber sig til 
Kr. 2.000,- for året 2019 
 
Landsstævnet 
Der afholdes i Svendborg i 2021, vil klubben tage del i, hvis det kan 

passe med de øvrige arrangementer. Klubben er i dialog med 
Svendborg kommune omkring muligheder for sejlsportslige 
aktiviteter. Fra klubben deltager vor næstformand Jesper Henriksen 
i dette arbejde.  
 
Affaldsortering: 



I 2020 bliver der ændret affaldssortering. 
Hvilken betydning kunne det få for os som forening,  
Vi har fået melding om, klubben er at betragte som erhverv, og vi 
har ikke p.t. modtaget ændringer fra Svendborg Kommune. 
 
En stor tak skal lyde til alle jer, i bestyrelsen, underudvalg og 
underudvalgsmedlemmer, seniorer og andre der yder et 
arbejdsmæssig bidrag til pasning, vedligeholdelse trivsel og 
udvikling i den verden som vi med glæde for sejlsporten navigerer 
i. 
 
En tak skal også lyde til vort husudvalg der står tidligt op sådan en 
søndag og skaber glæde hos os andre kaffetørsten medlemmer. 
Som jeg startede, håber jeg I har fået udbytte af beretningen for 
2019 samt omkring det der vil ske i 2020. 
Yderligere informationer, tilføjelser m.v. om årets gang får I, når 
klubbens kasserer gennemgår regnskabet for 2019 
 
Hermed beretningen og klubbens udvikling gennem 2019 til debat. 
 
Thurø Sejlklub er livskvalitet gennem fællesskab. 
 

 
På Bestyrelsens vegne 
 

Ib Oldrup 

 

 
 


